FU-W28E
• Hoge concentratie van luchtzuiverende plasmacluster
ionen (7000 per cm3)
• Geschikt voor ruimtes tot 21 m2
• Breekt schadelijke stoffen in de ruimte zelf af
• Tweevoudige luchtzuiverende werking: via luchtzuiverende
plasmaclusterionenionen en filters
• Maakt bacteriën, virussen, schimmels en de huiststofmijt
onschadelijk
• Geursensor met gevoeligheidsregelaar
• Apart "pollen"-en "Ion shower-programma"
• Afwasbaar geur-(koolstof) en anti-microbacterieel HEPAfilter

De FU-W28E zuivert de lucht, naast zuivering met een HEPA- en geurfilter, ook via de unieke luchtzuiverende
plasmaclusterionen. Door deze twee luchtzuiverende methodes tegelijkertijd te gebruiken wordt de lucht zeer grondig
gereinigd. Bovendien maakt de FU-W28E gebruik van de nieuwste zogenaamde “High Density” generator. Deze
produceert bijna 3 keer zoveel luchtzuiverende plasmaclusterionen als het voorgaande model. De FU-W28E is geschikt
voor gebruik in een ruimte van 21m2 en voorzien van een aparte geursensor met gevoeligheidsregelaar. Deze meet
constant de mate van luchtvervuiling die op het kleurendisplay zichtbaar is. De luchtreiniger zal daardoor automatisch
de juiste hoeveelheid luchtzuiverende plasmaclusterionen aanmaken en de ventilator op de juiste snelheid laten
draaien.Tijdens het “pollenseizoen” schakelt u eenvoudig het speciale pollenprogramma in. De luchtreiniger zal
vervolgens de ventilatorsnelheid automatisch op efficiënte wijze laten variëren. Heel handig is ook het "Ion Shower "
programma. Bij inschakeling van deze functie worden in één keer zeer veel luchtzuiverende plasmaclusterionen
geproduceerd. Dit resulteert in een zeer snelle en grondige reiniging van de betreffende ruimte.De FU-W28E is dankzij
zijn uitschakelbaar display en zeer lage geluidsproductie (18dB) tevens uitstekend geschikt om in de slaapkamer te
gebruiken.

Algemeen

Display

• Luchtreinigings systeem: new PCI and fan
• Renigingsindicator:
• Geschikte vloeroppervlakte (zonder luchtbevochtiging) m²: 21
• Display ON/OFF knop:
• Max. luchtverplaatsings capaciteit zonder bevochtiging (m³/u.): • Plasmacluster-indicatielamp:
• Plasmaclusterionen-mode:
Technische specificaties
• Ventilator snelheid: 3 (Max/Med/Silent)
• Volt/Frequentie: 220-240 V/50/60 Hz
• Inverter-gebruik:
• Stand-by vermogen: 0,8 W
Filters
• Geluidsniveau in cleaning mode high / mid / low: 52/40/18
• Ontgeuren:
• Kleur: white
• HEPA filter:
• Gewicht (kg): 4,3
• Levensduur, HEPA Filter, Koolstof filter: up to 2 years
• Buitenafmetingen (B x D x H) in mm: 410x158x430
• EAN: 4974019611679
Sensor
• Geur:
• Fijnafstelling:
• Automatische inschakeling d.m.v. sensor:

Meegeleverde accessoires
• Filterset:

Speciale programma's
• Ionen-Douche:
• Pollen:
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